
HIBURAN PESERTA VAKSINASI ANAK DI 
POLDA GORONTALO

Personil Polisi Lalu Lintas membawa dua 
siswa usai mengikuti vaksinasi COVID-19 di 
halaman Polda Gorontalo, di Kabupaten 
Gorontalo, Gorontalo, Senin (17/1). Polda 
Gorontalo menyiapkan berbagai wahana 
permainan, kendaraan Polisi Lalu Lintas, dan 
kendaraan taktis Brimob untuk menghibur 
peserta vaksinasi anak. 
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Pelaku Pembunuhan yang Selfi e
dengan Korbannya Ditangkap Polisi

JAKARTA (IM) - Moses 
Faan, pelaku kasus dugaan 
pembunuhan yang menyem-
patkan selfi e dengan korban-
nya usai dihabisi nyawanya 
ditangkap kepolisian. Sejak 
2020 pelaku menjadi buro-
nan polisi.

“Setelah sekian lama 
dalam persembunyian, akh-
irnya tersangka Moses Faan 
berhasil dibekuk oleh tim 
Resmob Polres Sorong Se-
latan di Kampung Karsu Dis-
trik Aitinyo Kabupaten May-
brat,” kata Kapolres Sorong 
Selatan AKBP Choiruddin 
Wachid kepada awak media, 
Senin (17/1).

Moses Faan sudah masuk 
ke dalam daftar pencarian 
orang sejak 28 Desember 
2020 lalu. Choiruddin me-
nyebut, Moses Faan ditang-
kap saat sedang bersembu-
nyi. Bahkan, ketika hendak 
ditangkap, pelaku sempat 

melakukan perlawanan kepa-
da aparar dengan menyerang 
menggunakan parang.

“Saat akan ditangkap, 
tersangka Moses Faan sem-
pat melakukan perlawanan 
dengan mencoba menyerang 
petugas dengan menggu-
nakan parang,” ujarnya.

K arena mengancam 
petugas, Choiruddin me-
nyatakan, jajarannya sempat 
melepas tembakan perin-
gatan sebanyak tiga kali ke 
udara. Tetapi hal itu tidak 
dihiraukan oleh pelaku. Alha-
sil, polisi melakukan tindakan 
tegas.

“Petugas mengimbau dan 
memberikan tembakan perin-
gatan sebanyak 3 kali ke udara. 
Namun tersangka Moses Faan 
tetap tidak mengindahkan, 
sehingga petugas melakukan 
tindakan tegas dan terukur ses-
uai SOP terhadap tersangka,” 
ujarnya. ● lus

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Meninggal,
Terdapat Luka Lebam di Sekujur Tubuhnya

meninggal.
B mengetahui hal itu 

setelah menjenguk FNS di 
rumah sakit pada Kamis sore, 
sebelum FNS meninggal.

“Ini pengakuan F ya. Aku 
juga melihat itu luka di kaki 
kulitnya pecah, jadi menim-
bulkan bercak darah banyak, 
kemudian bagian paha,” kata 
B saat dikonfirmasi, Jumat 
(14/1) malam.

 B menduga FNS dianiaya. 
Sebab, saat B menjenguknya, 
FNS mengaku kerap dipukuli 
di dalam penjara. Namun, B 
tidak menyebutkan pelaku 
yang memukul FNS.

 “Jam 4 sore (sebelum 
meninggal), dia masih sempat 
ketemu aku. Di situ dia ngadu 
dia dipukuli. Jadi hampir setiap 
hari dia dipukuli,” ujarnya.

B menjelaskan, FNS mu-
lanya mendapat penanganan 
medis di RS Kramatjati pada 
10 Januari 2022 karena keluhan 
sakit di sekujur tubuhnya. Se-
lama beberapa waktu dirawat, 
kondisi FNS membaik dan 
dikembalikan ke dalam rutan 
Polres Jakarta Selatan.

“Di Rumah Sakit Polri, 
dia dikasih obat-obatan sama 
vitamin dan infus sebentar, 
habis itu dipulangkan lagi (ke 
tahanan),” kata B.

Tak lama setelah kembali 
ke rutan, FNS kembali menge-
luhkan sakit di luka lebam di 
sekujur tubuhnya hingga ia 
harus kembali mendapatkan 
perawatan pada 12 Januari 
2022.

“Tanggal 12 Januari, dia 
masuk rumah sakit lagi. Drop 
lagi. Tadinya mendingan, su-
dah bisa ngobrol. Kondisi 
sudah seperti lumpuh, tidak 
bisa jalan, kami ke sana (RS 
Polri), kemarin malam sampai 
dia (meninggal) jam 8 malam,” 
kata B. ● lus

JAKARTA (IM) - Komisi 
Polisi Nasional (Kompolnas) 
menyoroti kabar soal tah-
anan narkoba di Polres Metro 
Jakarta Selatan, FNS (33), 
yang tewas dengan kondisi 
penuh luka lebam di sekujur 
tubuhnya.

Komisioner Kompolnas 
Poengky Indarti meminta agar 
kasus kematian tahanan tersebut 
diusut, terlebih jika ditemukan 
adanya dugaan tindakan pen-
ganiayaan di dalam tahanan. Ia 
menyarankan agar jenazah FNS 
diotopsi untuk membuktikan 
penyebab kematiannya.

“Kalau masih ada keraguan 
soal penyebab kematian karena 
hal lain, maka disarankan otop-
si. Tentu saja jika ada dugaan 
penganiayaan ya perlu diusut 
tuntas,” ujar Poengky saat 
dihubungi, Senin (17/1).

Poengky mengaku telah 
meminta penjelasan terkait pe-
nyebab kematian FNS kepada 
Polres Metro Jakarta Selatan. 
Dari keterangan yang ia dapat, 
tahanan asal Medan, Sumatera 
Utara, itu meninggal karena 
sakit yang dialami beberapa 
waktu terakhir. 

“Penjelasan dari Kapol-
restro Jakarta Selatan tentu 
(meninggal karena sakit) ber-
dasarkan visum dokter. Yang 
paling penting mengetahui 
penyebab kematian. Jika ke-
matian dianggap wajar karena 
sakit ya tidak masalah,” kata 
Poengky.

FNS dikabarkan mening-
gal dunia di Rumah Sakit Polri 
Kramatjati, Jakarta Timur, 
Kamis (13/1) sekitar pukul 
20.00 WIB. FNS sebelumnya 
ditangkap Polres Jakarta Se-
latan terkait kepemilikan ganja 
di Bali pada Desember 2021. 
Rekan FNS, B, menceritakan 
bahwa FNS mengeluh sakit 
di sekujur tubuhnya sebelum 

Dugaan penerimaan suap 
itu sebelumnya terungkap 
dalam persidangan kasus nar-
koba dengan terdakwa Bripka 
Ricardo di Pengadilan Negeri 
Medan pada 12 Januari lalu. 
Dalam sidang agenda keteran-
gan saksi di Pengadilan Negeri 
Medan, Rabu (12/1) lalu, 
Ricardo mengaku menerima 
suap dari istri bandar narkoba 
sebanyak Rp 300 juta.

Lalu, Ricardo mengaku 
membagikan uang itu kepada 
atasannya. Ricardo menyebut 
diperintahkan Riko menggu-
nakan uang Rp 75 juta untuk 
membeli sepeda motor. 

Motor yang dibeli itu 
diberikan kepada anggota 
Koramil 13 Percut Sei Tuan 
yang berjasa menggagalkan 
peredaran ganja.

Secara terpisah, Kapolri 

JAKARTA (IM) - Kepala 
Divisi Humas Polri Irjen Dedi 
Prasetyo mengatakan, pihak 
Polda Sumatera Utara (Sumut) 
sedang memeriksa Kapolres-
tabes Medan Kombes (Pol) 
Riko Sunarko yang diduga 
menerima suap dari istri ban-
dar narkoba.

Pemeriksaan itu tengah 
dilakukan oleh tim profesi dan 
pengamanan (Propam) Polda 
Sumut.

“Sedang diperiksa oleh 

tim dari Polda,” kata Dedi saat 
dikonfi rmasi Senin (16/1).

Mantan Kapolda Kali-
mantan Tengah ini menekank-
an, tindakan tegas diberikan 
jika Kombes Riko terbukti 
bersalah. Dedi pun meminta 
semua pihak menunggu ha-
sil pemeriksaan yang sedang 
berlangsung dan tetap men-
gutamakan asas praduga tak 
bersalah.

“Apabila terbukti akan 
ditindak tegas,” ujarnya.

Jenderal (Pol) Listyo Sigit 
Prabowo Listyo berjanji men-
gusut kasus dugaan suap itu. 
Jenderal Sigit menegaskan, jika 
dugaan suap itu terbukti, maka 
kasus tersebut akan diproses 
secara hukum.

“Yang jelas kalau kaitannya 
dengan pelanggaran anggota, 
saya tidak pernah berubah. 
Kami komit, semuanya akan 
kami cek, kami periksa,” kata 
Listyo dikutip dari Youtube 
Kompas TV, Minggu (16/1).

S e d a n g k a n  Ko m b e s 
Riko lah membantah terlibat 
dalam urusan suap itu. Ia me-
nyatakan, pemberian motor 
kepada prajurit TNI itu tak 
ada hubungannya dengan uang 
suap dari istri bandar narkoba 
tersebut.

Sebagai informasi,  Ri-
cardo merupakan anggota 
Satuan Reserse (Satres) Nar-
koba Polrestabes Mefdan. Ia 
didakwa mencuri uang barang 
bukti Rp 650 juta dan didakwa 
menguasai narkoba hasil peng-
geledahan dari rumah terduga 
bandar bernama Jus.

Dalam sidang agenda ket-
erangan saksi, Ricardo men-
gaku menerima suap dari istri 
bandar narkoba Jus sebanyak 
Rp 300 juta. Dia mengaku 

membagikan uang itu kepada 
atasannya.  

Kapolda Sumut Irjen Pol 
RZ Panca Putra Simanjuntak 
angkat bicara soal masalah 
ini. Dia mengaku telah mem-
bentuk tim gabungan Propam 
dan Reskrim untuk mendalami 
keterangan Bripka Ricardo.

“Saat ini tim sedang beker-
ja dan kita tunggu hasilnya,” 
ungkapnya, dalam keterangan 
tertulis yang diterima dari 
Kabid Humas Polda Sumut 
Kombes Hadi Wahyudi, Sabtu 
(15/1).

Direktur Pusat Studi Pem-
baharuan Hukum dan Peradi-
lan (Pushpa) Sumut Muslim 
Muis meminta jaksa penuntut 
umum (JPU) yang mengadili 
perkara Bripka Ricardo untuk 
turut menghadirkan Riko Su-
narko ke Pengadilan Negeri 
Medan.

Muis menuturkan, apabila 
Riko tidak mengaku menerima 
suap, maka dirasa perlu meng-
hadirkannya ke pengadilan 
untuk memberikan keterangan.

“Bukti yang paling kuat itu 
adalah kesaksian. Dalam hu-
kum pidana, kesaksian meru-
pakan bukti utama,” tandasnya, 
dikutip dari Tribunnews.com, 
Minggu (16/1). ● lus

Polri Pastikan Kapolrestabes Medan DitindakPolri Pastikan Kapolrestabes Medan Ditindak
jika Terbukti Terima Suap dari Bandar Narkobajika Terbukti Terima Suap dari Bandar Narkoba

Keluarga Ingin Komedian Fico Fachriza
Direhabilitasi atas Penyalahgunaan Narkoba

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya menhwa pihak 
keluarga komedian Fico Fa-
chriza ingin Fico direhabili-
tasi terkait penyalahgunaan 
narkotika. Permintaan itu 
disampaikan pihak keluarga 
setelah Fico ditetapkan seb-
agai tersangka.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan mengatakan, belum 
mengetahaui apakah keluarga 
Fico sudah resmi mengaju-
kan rehabilitasi atau belum.

“Iya ada, pihak keluar-
ganya sudah ada yang me-
nyampaikan, tapi suratnya 
sudah masuk apa belum, saya 
belum cek,” ujar Zulpan ke-
pada wartawan, Senin (17/1).

“Kemarin kan kakaknya 
secara lisan bilang minta 
direhab tuh. Sudah menyam-
paikan juga,” katanya.

Zulpan menyebutkan 
bahwa saat ini penyidik Di-
tresnarkoba Polda Metro 
Jaya masih fokus melakukan 
penyidikan kasus penyalah-
gunaan narkoba tersebut.

“Tapi kan masih fokus 
dulu melakukan pemeriksaan 
dan juga pengembangan 
kasusnya kepada orang yang 
menyuplainya itu di media 
sosial,” katanya.

Fico Fachriza ditang-
kap penyidik Ditresnakorba 
Polda Metro Jaya di kedia-
mannya di kawasan Rang-
kepan Jaya, Pancoran Mas, 

Depok, Kamis (13/1). Dari 
penangkapan tersebut, polisi 
menyita barang bukti nar-
kotika jenis ganja seberat 1,45 
gram yang disimpan Fico di 
kediamannya.

“Barang bukti yang dia-
mankan penyidik adalah 
satu bungkus rokok dengan 
merek Jazy Bold berisi tem-
bakau sintetis seberat 1,45 
gram,” ujar Zulpan kepada 
wartawan.

 Dari hasil pemeriksaan 
yang dilakukan, kata Zulpan, 
penyidik telah mendapatkan 
dua alat bukti yang cukup, 
sehinga penyidik langsung 
menetapkan Fico Fachriza 
sebagai tersangka. Adapun 
alat bukti pertama adalah 
tembakau gorila yang dite-
mukan penyidik saat pen-
angkapan. Kedua adalah hasil 
tes urine yang menyatakan 
bahwa Fico Fachriza positif  
narkoba.

“Menetapkan yang ber-
sangkutan sebagai tersangka 
dengan berbagai pertimban-
gan ada barang bukti, tes 
urine,” kata Zulpan.

Zulpan menambahkan, 
Fico Fachriza dijerat Pasal 
112 Ayat 1 subsider Pasal 27 
Ayat 1 Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkoba.

“Ancaman hukuman 
penjara paling singkat 4 ta-
hun dan paling lama 12 ta-
hun,” kata Zulpan. ● lus

Sita Narkoba dari Tiga Provinsi,
Kepala BNN: 950 Ribu Jiwa Terselamatkan

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Badan Narkotika Nasi-
onal (BNN) RI Komjen Pol 
Petrus Reinhard Golose. 
Golose mengatakan, pen-
gungkapan narkoba di tiga 
provinsi patut diapresiasi. 
Sebab, dengan pengungka-
pan tersebut, ada ratusan 
ribu orang terselamatkan 
dari bahaya barang haram 
tersebut.

“BNN RI, kita menyela-
matkan calon pecandu kalau 
tidak ditangkap ini sebanyak 
950.000 jiwa yang akan kalau 
barang tersebar akan meng-
gerogoti anak bangsa dari 
penyalahgunaan narkotika,” 
ujar ujar Golose dalam kon-
ferensi pers di Ruang Ah-
mad Dahlan Gedung BNN, 
Cawang, Jakarta Timur pada 
Senin (17/1).

Golose menyebut BNN 
RI menyita ratusan kilogram 
sabu dan belasan ribu butir 
ekstasi di tiga provinsi di 
Indonesia.

“Kembali pada awal ta-
hun ini BNN RI melakukan 

raid planning and execution 
(RPE) atau proses penang-
kapan pelaku kejatahan nar-
kotika dengan barang bukti 
metamfetamin atau sabu 
sebesar 218,46 kilogram ini 
seperti yang ada di depan 
(sambil menunjuk dengan 
tongkat),” ujarnya.

“Dan ekstasi sebanyak 
16.586 butir serta tersangka 
sebanyak 11 orang sebagaian 
ada di sini, di provinsi Riau, 
Kalimantan Timur, dan Ka-
limantan Barat,” imbuhnya. 

Golose berharap pem-
berantasan narkotika dapat 
terus berlanjut. Tak lain un-
tuk mewujudkam Indonesia 
BERSINAR (Bersih Nar-
koba).

“Demikian yang saya 
sampaikan semoga usaha 
kita dalam penanganan nar-
kotika untuk menyelamatkan 
generasi penerus bangsa agar 
tidak terjerat dalam peny-
alahgunaan narkotika bisa 
terus kita lakukan sehingga 
Indonesia bersinar bersih 
narkoba,” tuturnya. ● lus
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RAZIA PELAKU TAWURAN PELAJAR DI SERANG
Kapolres Kota Serang AKBP Maruli Hutapea (tengah) didampingi Kasat 
Reskrim AKP Adhi Kusuma (kiri) memperlihatkan barang bukti senjata 
tajam hasil razia terhadap para pelaku tawuran antar pelajar di Serang, 
Banten, Senin (17/1). Polres Kota Serang mengamankan beberapa pelajar 
di bawah umur beserta barang bukti senjata tajam dalam kasus tawuran 
yang mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia pada Minggu (16/1).

Pratu Sahdi yang Tewas Dikeroyok
Ternyata Pasukan Elite di Kostrad

Seorang prajurit Kostrad 
memiliki kemahiran dan ke-
mampuan dalam gerakan 
perorangan, memiliki ke-
mampuan navigasi darat, bela 
diri dan menembak dengan 
nilai minimal 80 serta fi sik 
yang prima.

Diketahui, Sahdi adalah 
anggota Batalyon Infanteri 
Raider 303/Setia Sampai 
Mati yang bermarkas di Cika-
jang, Kabupaten Garut, Jawa 
Barat. Bersama dengan Yonif  
321/Raider, Majalengka dan 
Yonif  323/Raider, Ciamis 
berada di bawah kendali 
komando Brigade Infanteri 
13/Galuh, Divisi Infanteri 
1/Kostrad.

Sebe lumnya ,  K ab id 
Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Endra Zulpan 
membeberkan kronologi 
pengeroyokan Pratu Sahdi 
di Jalan Inspeksi Waduk Pluit 
Penjaringan, Jakarta Utara.

Berdasarkan keterangan 
saksi yang mengaku melihat 
empat orang pelaku dengan 
mengendarai dua sepeda 
motor dengan berboncen-
gan. Kemudian empat orang 
tersebut turun dari motor 

dan mendatangi sejumlah 
saksi untuk bertanya asal 
daerah para saksi.

“Bertanya ‘apakah kamu 
orang Kupang?’ Kemudian 
saksi Sofyan menjawab saya 
bukan orang Kupang saya 
orang Lampung. Setelah 
itu pelaku bertanya ke kor-
ban Sahdi dan korban tidak 
menjawab, akhirnya terjadi 
cekcok antara pelaku dan 
korban Sahdi,” jelasnya.

Setelah cekcok kemudian 
berlanjut dengan adu pukul. 
Kemudian korban Sahdi dik-
eroyok oleh kelompok orang 
tersebut dengan dicekik dan 
ditusuk dengan dua tusukan. 
Selanjutnya pelaku dengan 
kaos hitam dan biru secara 
acak menyerang orang yang 
ingin melerai pelaku.

 “Termasuk korban akh-
irnya terkena serangan meng-
gunakan senjata tajam oleh 
tersangka berkaos hitam, 
mengakibatkan korban luka 
sobek di dada sebelah kanan 
dan luka sobek di punggung 
belakang. Sedangkan korban 
Soleh luka bagian jari manis 
sebelah kanan putus 2 ruas,” 
katanya. ● lus

JAKARTA (IM) - Polisi 
telah menangkap salah satu 
pelaku pengeroyokan yang 
mengakibatkan anggota TNI 
AD Pratu Sahdi (23) tewas di 
kawasan Penjaringan, Jakarta 
Utara. Saat ini, polisi masih 
memburu pelaku lainnya.

“Alhamdulillah semalam 
kami amankan satu pelaku,” 
ujar Kapolsek Penjaringan, 
AKBP Febri Isman Jaya pada 
wartawan, Senin (17/1).

Tersangka yang sudah 
ditangkap saat ini sedang di-
periksa intensif.  Berdasarkan 
keterangan saksi, pelaku yang 
diciduk itu ikut cekcok dan 
menganiaya korban bersama 
kelompoknya saat mencari 
seseorang di kawasan Waduk 
Pluit, Jakarta Utara, Minggu 
(16/1) sekitar pukul 03.00 
WIB.

Diketahui, Pratu Sahdi 
merupakan seorang anggota 
Raider Kostrad dengan bre-
vet Cakra. Untuk mendapat 
brevet tersebut, seorang 
prajurit harus mempunyai 
kemampuan dan kualifi-
kasi khusus. Dan berhasil lu-
lus dari latihan standarisasi 
Kostrad.  

Di persidangan Ricardo mengaku 
 menerima suap dari istri bandar narkoba 
Rp300 juta. Lalu uang itu dibagikannya 
 kepada atasannya, Kombes Riko  Sunarko. 
Namun hal ini sudah dibantah Riko.


